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Rhizomnium pseudopunctatum (měřík kulatoplodý)
Rhizomnium pseudopunctatum je měřík s celokrajnými lístky. Od běžného R. punctatum jej
odlišuje počet vrstev buněk na okraji lístku. Rozlišit jej od dalšího příbuzného druhu R.
magnifolium je výrazně obtížnější – jediný znak spočívá v tom, že R. pseudopunctatum je
jednodomý, zatímco R. magnifolium dvoudomý. Spolehlivá determinace ve sterilním stavu
proto není u tohoto druhu možná.
R. pseudopunctatum je druhem mokvavých míst horských minerotrofních slatinišť a
rašelinišť, vzácně roste na vhodných biotopech i v nižších polohách.
Kategorie ohrožení (EN / rEN)
R. pseudopunctatum má na Českomoravské vrchovině jedinou recentně známou lokalitu, kde
lze za současné situace považovat populaci za stabilní.
Rozšíření
Recentně je druh znám ze čtyř lokalit v různých částech České republiky, jedna z nich
leží na území Českomoravské vrchoviny. .Jedná se o PR Ranská jezírka, kde byl
Rhizomnium pseudopunctatum nalezen plodný v relativně početné populaci (plocha ca 1 m2).
Ohrožující faktory a péče o lokality
Druh je ohrožen především poklesem hladiny spodní vody a absencí managementu,
v důsledku čehož dochází k eutrofizaci a acidifikaci lokalit a změnám konkurenčních poměrů
mezi druhy na lokalitě. Na lučních lokalitách lze druh podpořit vhodnou péčí (pravidelné
každoroční kosení na co nejnižší strniště, pečlivé a včasné odstranění pokosené biomasy a
zachování stávajícího vodního režimu).
Seznam recentních lokalit
Českomoravská vrchovina – lokality v Kraji Vysočina:
Staré Ransko: PR Ranská jezírka 4,5 km JZ od středu obce Krucemburk, 620 m n. m. (49°39'10"N,
15°48'52"E).
Seznam historických lokalit
Všechny revidované položky druhů Rhizomnium pseudopunctatum a R. magnifolium z území Českomoravské
vrchoviny byly určené jako R. magnifolium (úst. sděl. Zmrhalová). Literární historické údaje nelze bohužel
vzhledem k záměnám s mnohem častějšími druhy R. magnifolium a R. punctatum přebírat.

Rozšíření Rhizomnium pseudopunctatum; zelený bod – recentní výskyt, černá linie – Kraj Vysočina, modrá linie
– řeky, šedivá plocha – Českomoravská vrchovina.

